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     -  

صومة ناترحذ قد راء، ا دالو، وا ناظرة، ا  أن علمنـا وقد، وا
ق هو هذا يل هذه نأو، ا ق، العلماء س صحابة وطر  والعقالء  ا
ؤمن من م والعلماء ا نُا ب  عـن ـسأل ٌرجـل جاء فإن، س

ذاهب، ظهرت قد ال األهواء هذه من ٍء  قـد الـ القبيحة وا
ت وا م ُيلتمس بأشياء منها اطبُو، ان  ن وأنا، عليها با

م اهللا وهب قد كر ـه، كـشفها  اًنافذ اًو، بها اًعلم  ا  أفأتر
م د بما يت أ وال ير

ُ
وأ، جيبه

ُ
دعته وهواه يهخل  قبيح عليه أرد وال، و

ه    ؟ مقا
 

ك أ يا - اعلم ي أن - اهللا ر ـش هذا أهل من به ُبت ا  أنا
ون أن لو لن    :ثالثة من اًواحد ي

 

قته حسن عرفت قد ًرجال اإم -١ يـل، طر بتـه، مذهبـه و  و
ق وقصده، المةلس نما، االستقامة طر  م مـن سـمعه طرق قد و

ين هؤالء شياط سكنت قد ا هم ا فر بأنواع تنطق ف، قلو  ال
تهم  س س، أ خرج وجه يعرف ول  سـؤال فسؤا، به ُب قد ا ا

شدُ بتس خرج ُلتمسَي  مت ش، به ب ا ا ٌ، ظمآن أوذي ا ءفاوا



 
   

٥ 

ك حاجته علمكإ  صادي حاجة إ اء إ ا ز ا  قـدف وأنت، اللا
شعرت ي فهـذا :الفتـه منـتأو، طاعته اس ِافـ قـد ا

 عليـك َضُ
رشاده ،هفيقتو يو ـب ا ر زالة ا شبهة عن قلبه، و شف ا ر ، و  خـا

ملحـدين، وتنقلـه لصه مـن شـبكة ا ُه ح   كيـد حبائـل مـن ِ
شياط    .ا

ن    :من عليه وتوقفه، به هُترشد ما و
كتاب -١     .   ا
س -٢   . نةوا
صحيحة واآلثار - ٣  األ اءمعل نع ا

ُ
صحابة من ةم ابع  ا   .  وا

ك و كمة ذ وعظة با سنة وا    .ا
 دقيـق عـىل والغـوص، الـرأي لّومتح، تعرفه ال ملا فُّوالتكل وإياك

 إرادتك فإن، نةُّالس به تريد كنت وإن، بدعة فعلك من ذلك فإن  :الكالم
 نةُّالـس غـري مـن نةُّالـس عىل وكالمك، باطل ِّاحلق طريق ِغري من ِّللحق
  .بدعة

 صـالحه تطلـب وال، كِنفـس ِبـسقم الشفاء لصاحبك تلتمس الف
 ،لنفـسه فيـه َخري ال ومن، نفسه َّغش من الناس نصحي ال فإنه، بفسادك

  .لغريه فيه خري ال

 .ونرصه أعانه  :اهللا اتقى ومن ،وسدده قهَّوف  :اهللا أراد فمن

 روذي سمعت: يقول، القافال اًجعفر ر أبا سمعت: يقول، ا  ب
زاهد سلم بن خالف اًيوم ذكر وقد، يقول  ا ـدع وأهل، ا ، ا

قوى ُقليل: فقال يوش العساكر ُيهزم ا   .وا
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 أبو حدثنا: قال، حاتم أبو حدثنا: قال ،عمر بن حفص القاسم أبو 
يع ر زهرا ا د بن اد حدثنا: قال، ا : قـال، عـون ابـن حدثنا: قال، ز

ن بنا مد سمعت  َعتِطم مته إن ًرجال إال ِدالِا عن ين س
  .رجوعه 

 ر أبو د ب كو يا بن مد بن أ  بـن عبـداهللا حـدثنا: قال ،ا
ياط ع بن و عمران أبو حدثنا: قال، امغن  إسماعيل حدثنا: قال ،ا

ارث أ بنا ـ بـن مد عن، أصحابنا بعض حدث: قال، ا  ا
ار ر: ألوزا قلت: قال، ا عروف آ   .منك قبلَي من: قال ؟ با

   
األوزا َقَدَص  ،طالب أ بن ع قال فهكذا  :ـرة ال  َإ

    .)١( طاعُي ال ن
س ن فإذا حو   وجوابك، أوصافه هذه ك ائلا ي ا  قد ا
يل فهذه، اًجهد فيه ُتأل وال، به فشأنك، حته قة العلماء س ، وطر

ؤمن والعقالء، ومذاهب األئم اض ة العلماءا يـن ا  جعلهـم ا
ين هذا  اًأعالم اهللا الثة أحد فهذا، ا    .ا

  

                                         
أي أنك ال تأمر باملعروف وال ) ال إمرة ملن ال يطاع: ( املراد بقول عيل َّ  بني املصنف ) (١

َّتنهى عن املنكر من ال يطيعك عىل ذلك، وليس يف األثر حجة للخوارج يف االستدالل بـه  ُ
  . ُّاء إذا خالفوا الرشع والسنة يف أنفسهم ومل يأمروا الناس بذلكعىل ترك السمع والطاعة لألمر

 ِّالرب املؤمنني ِ وأمريِ لألئمةُ والطاعةُمعَّوالس..  : عندناِنةُّ السُصولُ أ:   قال اإلمام أمحد 
 َحتـى صـار ِيفَّ بالسغلبهمن َ وم، ورضوا به، عليهُ الناسَ واجتمع،َالفةِ اخلَمن ويلو ،ِوالفاجر

  )].٣٥٣ص (»اجلامع يف عقائد ورسائل أهل السنة«  [ اهـ.  املؤمننيَي أمريِّمُ وس،ًةخليف
  ).٧٩٢(  وسيأيت زيادة بيان يف الكالم عن هذه املسألة حتت أثر 



 
   

٧ 

 

، نفسك  فيه تأمن ،ٌحا فيه أنت ٍلس  ُ آخر ٌورجل
وك و م، ومعينوك نا الم فيت لي ٌفتنة فيه ٍب  قلوب  ةو

ش وقع ستمعيه ـغ قلبـه  ـن هو ألنه ِب؛القلو  كا بـع ٌز  ي
م دعة الفتنة ابتغاء شابهُا  وأهل إخوانك من معك ح وقد، وا

ـه  عنـدهم ةجُح ال أنه إال، مه سمع من مذهبك  وال، مقا
ته تأمن م عنه سكت فإن، به يأ ما بقبيح م َعلم  فسدُي أنو ،فت

ستمع قلوب بها دخال، ا ش و م  كا نُا ب    .س
ه وخبيث، بدعته عليه ّترد ن اًأيض فهذا  مكّعل ما وت، مقا

كمة العلم من اهللا    .وا
ن وال م  َكُقصد ي ـ ـن، مناظرتـه وال خـصومته ا  و
ك قصدك ال الحدة خبثاء فإن، شبكته من إخوانك خالص ب  ا

سطون إنما شياط شباك ي ؤمن بها صيدوا ا ن، ا كإقب فلي  ا
ك ال  منطقك وفصيح، وجهك و، وحكمتك علمك و، ب

ك تقطع ح، عليه ال معك ح قد ومن، إخوانك  ، عنـه أو
ول نهم و  مه عليه تقطع أن قدرت إن بل، مه استماع و ب

اس وجوه به ُلو العلم من بنوع   .فافعل، عنه ا
 قـال، ويَا جعفر أبو داود نب مد حدثنا: قال، صالح أبو :

ارث بن  سمعت: قال، جامع بن مث حدثنا رجـل عن لِئُس، ا  ِا
ون ةَم أو ٍجنازة وضع  األهواء أهل هؤالء مع ي  مـونفيت ٍقـ

ى ،ضونعرُو  أن ا ف
ُ

   ؟ يبهم
ك يرى ال عليه فردوا  :يعلم ال من معك ن إن: فقال  أن أو
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ون ماك القول    .يقو
ن  وال، لموهمُت فال:  وهم أنتم كنتم و

ُ
   .يبوهم

ما كُفتعر قد النُرج فهذان م وجه ك ُصتو، حا   .ما ا

  

يل عـن وزلت، قلبه زاغ قد ،ومؤش ٌوثالث ر سـ ، قدمـه دشـاا
ته فعشيت ته لبدعة واستحكمت، بص   َكشكُ أن جهدهف، ن

ين صحيح عليك فسدُو، قا    .ا
ي فجميع ناه ا اب هذا  حكيناه ما و، رو به ألجله ا س ، و

ـساك من أبلغ كيدته ووجيع، هتموُصُخ باب  تأ لن فإنك  اإل
   :ناظرتكُم من غرضه ألن ؛بهاخط عن واإلعراض، جوابه عن
بعه ؛يفتنك أن -أ    . فتهلكفت

ـش ؛منك ييأس و أ-ب  مـا دينـك  سمعكُـ أنبـ غيظـه ف
رهه   .ت

ساك فأخسئه      .)١(  بالقطيعة هـلِوأذل، عنه باإل

                                         
ِالدين يف َدالِواجل َراءِوامل وإياك): ٣٣١ (»ُّاإلبانة الصغرى« يف    وقال املصنف )(١  ذلك فإن ؛ِّ

َّالغل ُيورث َأول ألن؛  ِالبدعة إىل - ُسنيا كان وإن - َبهِصاح ُجِرـخُوي ،ِ ِّالسني عىل ُدخلَي ما َّ ُّ 
   :تدعـمبال َمَخاص إذا ِدينه يف ِالنقص ِمن

ُجمالست -١       .َّإياه هُومناظرت ،ِللمبتدع هُ
ِيدخ أن ُأمنت ال ثم -٢       .هفتنَُي ما ِالقول ِوخبيث ،ِالكالم ِدقيق من عليه َلُ
َتكلفَي أن ُفيحتاج ؛ِيفتنُه ال أو -٣    ُّيرد ما رأيه ِمن له َّ  ،ِالتأويل يف ٌأصل له يسل ام َهقول عليه ُ
  اهـ. ول الرس ِأخبار ِمن ٌأثر وال ،ِالتنزيل يف ٌبيان الو
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 - س ت قد أل سن بقول ُكأخ  أبـا يـا: القائـل  قال ح  ا
أ ح َتعال ،سعيد

ُ
ين  خاصمك    .ا

سن  فقال ت فقد أنا أما: ا  أضـللت قد كنت فإن، دي ُأب
مسه، دينك   . فا

- تكوأ ك بقول خ  أنا أما:  فقال، األهواء أهل بعض جاءه ح ما
نة فع   . فخاصمه مثلك شاك إ فاذهب، فشاك أنت وأما، ر من ب

خالف جواب  يأ فهل  أسـخن  ةجـُح ججُا يع من ا
واب ةُجا هذه مثل من لقلبه أغيظ وال، لعينه     ؟وا

 - ـ ال: سـعد نبـ صعب قول سمعت أما
ُ

س  لـن فإنـه، اًمفتونـ ا
ت إحدى طئكُ   : اث

بعه يفتنك أن إما -أ   . فت
ما -ب   .فارقهُت أن قبل يؤذيك أن و

- سختيا وأيوب رجل  قال ح ا لمك: ا لمة أ ، عنـه فو، ب
   .مة نصف وال: وقال، بإصبعه وأشار

- رزاق س، ضعيف القلب:  أ البن قال ح وعبدا  ينا ول
  .غلب ن

 د طلحة أبو ، بيقُخ بن عبداهللا حدثنا: قال ،الفزاري مد بن أ
س: األعمش قال: قال، داود بن عبداهللا حدثنا: قال    .جواب كوتا

 دُد ابن ـا حدثنا: قال، ر ر : قـال، األصـم حـدثنا: قـال، ا
يب سمعت بة بن ش  ومـن، حـسمها:  ٍمـة  ص من: يقول ش
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  .)١( هااستدر :عنها أجاب
د ن كنت فإن ؤثر، االستقامة ير ق و س طر ق فهذه، المةا  طر

يل، اءـالعلم ك، العقالء وس ك انت فيما و  وفعلهم علمهم من إ
   .وهداية كفاية

ن  فئـة إ ٌمتحـ أنتو، قدمه توزل، قلبه زاغ قد ن كنت و
ضاللة شيطان وحزب ،ا ست قد، ا ، العقـالء منـه اسـتوحش بما أ
 ،وخزانتـك بطانتك لقوما جعلت قد، العلماء فيه َدِهَز فيما ورغبت

ت قد س، بلقائهم جوارحك است  جعلت فقد، ديثهم قلبك وأ
عتك ستهم إ ذر قك، ا ـد نـكأ، ـادثتهم إ وطر ك تر  بـذ

قامة، ناظرتهمُم هم همـبال ّدور، عليهم ةُجا َو  َُكتَهرجَب ُتك فإن، إ
ك  فلن، اآلدمي من ِالغفلة أهل  خفيت  يعلـم مـن  ذ
صدور  وما، األع خائنة   .ا

 راجيان بن مد بن عبداهللا مد أبو  فتح ن أبو حدثنا: قال، ا
  اهللا أن بلغنـا: قـال، يـقَبُخ بـن عبداهللا حدثنا: قال ،رفْشخ بن
ـ مـا ُميعـاد :هَينـِد ع ِجِرْهَبُلم قل ،و يا: و إ أو  ب

نك ك و س، رْوَا   .)٢( ٌكِلَ ُاكّبّوا

                                         
:  ومنـه قيـل، أصله القطـع):احلسم): (٢/٢٥٧ (»غريب احلديث« يف ُ  قال أبو عبيد ) (١

  اهـ . قطعتهحسمت هذا األمر عن فالن أي 
 »تاج العروس« .كثرأي :  اللبن والدمعَّاستدر:  أي كثرها، ومنه قوهلم): استدرها: (وقوله

)١١/٢٧٩.(  
   ).١/٣٠٠ (»الصحاح« . درهم هبرج: يقالء،الباطل والردئ من اليش: البهرج): املبهرج  () (٢

  ).١٤/٧٤ (»اج العروست«. جممرة احلداد املبنية من الطني التي توقد فيها النار: )الكور( و
  .هو الذي يسبك املعادن من الذهب والفضة فيسبكها ويعرف الصالح منها): ّوالسباك (

أنه شبه النار يوم القيامة بكري احلداد، فيوم القيامة سيظهر املزيف والرديء :   والذي يظهر
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 رازي حاتم أبو حدثنا: قال ،عمر بن حفص القاسم أبو : قال، ا
 عبـد بـن صعبُ سمعت: قال، الفضل بن مد بن عبداهللا حدثنا

ي اهللا ز شد ا   :ي
 

     
           

      
     

              

             )١( 
               
             

 حوي عمر أبو ع مـ حدثنا: قال، عليه وقرأته، ا : قـال، دَُا
شد ر أ م يعيب ش بن حمد اا   :متُا

 

          
              

                     )٢(              )٣( 

                                         
  .من الناس الذي كان يظهر اإليامن والصالح ويبطن الكفر والنفاق، واهللا أعلم

ُالطريق الواسع يف قبل جبل ونحوه، وي: )ُّالفج ()  (١ َ َ ُ ٍُ ُ   ).٦/٢٤ (»العني«. اً فجاج:جمعـَِّ
، والاللكـائي )١٧٨٥ (»جامع بيان العلـم وفـضله«كذا يف األصل، ويف ) أحني: (  وقوله

  . األرض الغليظة الصلبة: ، والوجني)أو وجني): (٣٠٨(
  ).أو وضني): (٢/١٢٨٢ (»حلبتاريخ «، و)٣/٣٧٦ (»تاريخ بغداد« ويف     

  ).برهبم: (ويف املخترص.  أول أمرهم:   أي)(٢
  ).٢/١٣( البن املربد »الكامل«، وما أثبته من )للشيع: (   يف األصل)(٣
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                                يف   

ـسن قـال: قـال، حـاتم أبو حدثنا: قال، عمر بن حفص  بـن ا
ز روي عبدالعز شاف ن، ا شديد ا ين ا م عـن ا ـ   ا

قول، األهواء  إنما والعلم، فرت: صاحبه قال خالفه إذا أحدهم: و
  .أخطأت: فيه يقال

لة أخ: قال ،حاتم أبو حدثنا: قال ،عمر بن حفص : قال ،حر
شاف سمعت   بهـتأ األهـواء أصـحاب من اًأحد َأر م: يقول ا

عوى ز أشهد وال ا رافضة من وربا   .ا
- 

 

حذير ا فهذا دل عن وا م، األهواء  ا دع ألهل اراةَمُوا  ا
ون أن ونرجو، فهمناه قد    .ومنفعة ظةِع فيه ا ت

دل نصنع اـفم م سائل من يعرض فيما اجَجِوا ِبا   األحـ
نـاظر العلم وأهل الفقهاء نرى فإنا، الفقه ـك  وني   اًكثـ ذ

وامع ساجد ا ك همـول، وا    س ؟اـجوم حلق بذ
 

كـ ؛منـه َكُأمنعـ ـست هذا ي األصـل ـك أذكـر و  بـ ا
رهم مسلمونـال  فمن، ووضعوه سوهأس كيف، معـال هذا  عليه أ

ك ن   ناظرةُمـوالـ جاجِفا، وَعُوم قصده وهو، أصله األصل ذ
  لعطُمـال فهو، نفسك  اهللا أم أنت ثم ،مأجور وهو، مباحة

   .ك
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ك - فاعلم ين أصل أن - اهللا ر صيحة:  ا س، ا سلمون ول  ا
صيحة وجوه من ٍء إ   عـضهم  وال أحـوج وال أفقـر ا

زم وال أفرض ٍبعض صيحة من أ ي العلـم تعليم  ا  قـوام هـو ا
ين ه ا أ و

ُ
  . العا رب إ الفرائض يتد

ي     سلم يلزم فا ـسهم  ا  الفقـه أبـواب  ومنـاظراتهم ا
م    :واألح

ية تصحيح -أ    .صيحةبا ا
  .والعدل اإلنصاف واستعمال -ب
راد -ج ق و ي ا سم قامت به ا    .واألرض واتـا

صيحة فمن ون أن:  ا  ت
ُ

سوؤ، ركِمناظ صواب ب ، هؤَطَخ كو
صواب ب اكم سوؤك، كِنفس من ا طأ و    .منها ا

ن م إن فإنك ماعة، ألخيك اش كنت هكذا ت سلم و ، ا
نت ق باُصي وال، عليه َبَذُي وأن ،اهللا دين  طأُ أن ابُ و  ا

ين     .قصدُي وال ا
ـسوءك ،ِكمنـاظر صـواب كّـ أن كُتِن نت فإذا  ،هؤطـخ و

صواب سؤك مـل وأخطأت فأصاب  بل ،هحبـُت أنت ما تدفع مـول، ا
ك ك ور بالقبول اهوتتلق، ذ ـ ـش ،وا  قوفـ حـ  هللا كروا

  . منه سمعه أن حبـُت كنت ا صاحبك
لط تكهم وجعلت، كاذ ساءك أخطأ فإن له فّا  ألنك ؛عنه ل

ك ،العلم أهل من ٌرجل صيحة يلز ـق بقول لمسلم ا  فـإن، ا
ه عندك ن ن، قبو وأحببت ،بذ ك عند ن و  ومـن، قبلتـه غ

  .  شكرت عليه كدل
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  أنـت عمـا ُتـذهب فـأين، دعواك وهذه، أصلك هذا ن فإذا
ص عه و، ٌطالب كنـك، ٌحـر ـق تـأ - أ يـا - واهللا و ، ا

ه ناظركُم سبقك إذا وتنكره تال، إ ب، صـوابه سادإلف ُو  وتـصو
غا عليه ُلوت ،وتغتا، خطئك يع وتظهر ط،ا ش  إن سيما وال، ال

ي فـذاك، منـك اًلمـِع ّأقل أنه لسك أهل وعند عينك  ن  ا
   .هقَح بذُوت، َهصواب ُحد

ء عليك احتج هو إذا ملك األنفة ولعل ـك خـالف ٍـ ، قو
 فجحـدت ،اهللا رسول يقله مـل :قلت، ☺ اهللا رسول قال: ك فقال
ق ي ا س ورددت، تعلمه ا    .نةا

اره يمكنك ال ا ن فإن  ☺ اهللا رسـول قـول  أدخلت إن
فت، معناه بها ُغت ةلِع ديث و    .وجهه غ إ ا

خطأ  :صاحبك أطَخـُي أن فإرادتك
ٌ
   .منك 

ك   . لممسـال  ٍةني وسوء، فيك غش  :بصوابه واغتما
صواب هِرَك من أن - أ يا - فاعلم ه من ا طأ ون ،غ  من ا

 بـل، رهّذكـ ما سيهُو، مهّعل ما اهللا َهُبسلَ أن عليه يؤمن م  :نفسه
ـق ألن ؛إيمانه اهللا َهُبسلَ أن عليه اف ـك اهللامـن  ٌرسـول ا  إ

ض ق سمع فمن، طاعته عليك اف ره ا  من فهو:   علمه بعد فأن
م طأ ن ومن، اهللا  نتكُا شيطان حزب من فهو:  ا   .ا

صواب أنت َقلت فإن ره ،ا ك ن  :عليك هورد ،خصمك وأن  ذ
يعك كِقَنَوح لغيظك وأشد، ألنفتك أعظم ش ذاعتك و ك و، و  ذ

  .لحق وافق وال، لعلم الف
 سن عن ز بن ا روي عبدالعز ي ا  سـمعت: قال أنه، ا
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شاف   قل وما، ئطُ أن فأحببت، ّقط اًأحد ُناظرت ما: يقول، ا
  .إ سبُي وال، ٍأحد  عند أنه ُوددت إال علم

 لة عن شاف سمعت: قال ، بن حر   أن دتِود: يقول ا
اس يعلمه أعلمه ٍعلم   .دونَحمـي وال ،عليه أؤجر، ا

 د بن مد صالح وأب  سمعت: قال، األحوص أبو حدثنا: قال ،أ
زعفرا اًنحس شاف سمعت: يقول، ا  ناظرت ما: يقول وهو لف ا
إال ّقط اًأحد

ّ
صيحة      .طئُ أن فأحببت اًأحد ناظرت وما، ا

ـك ادعيـت إن !؟ عليـك باهللا - أ يا - أنت أفهكذا  فقـد ذ
ٌح أنك زعمت ْ    .األبدال من ٌلَدَو ،ارحباأل من َ

ي ـة يناظرون أنهم وقتنا أهل من يظهر وا ، نـاظرةُم ال ًمغا
يدة ما، ًمناصحة ال ًو ر م من ظهر و ََك قد ما أفعا   وان ُ

ان من كث    .ا
م قبيح من يظهر فمما ة الغلبـة حـب بهـم يبلغ وما أفعا  ونـ

طأ     :ا
ـتفخ، وقهمعـر رُدَوتـ، وجوههم مر أن ـسيل، أوداجهـم وت  و

زحف، همُلعاب ما ح، ٍبعض إ بعضهم و ، اًبعـض بعـضهم لعـن ر
   .صاحبه ية إ يده أحدهم مد ماُور، ٍبعض  بعضهم بزق ماُور

م بعض لقةَح شهدت ولقد نتصدُا نصور جامع  ر  فتناظر، ا
م ُيظَغ فأخرجهم، ته لسه أهل ي، ناظرةُا م ُةو  إ خالفـةُا

ته ِهِصاحب زوجة بعضهم َقذف أن     !ووا
ال بهذه كُفحسب ـاس ِلسف  ًوشناعة ًشاعة ا مّوجهـ ا ، ا

    !تياُوالف إلمامة حوترش، بالعلم س بمن فكيف
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م رأيت ولقد نُا زمـان ِقديم  ناظر  وال ُرأيـت افـ  :وحديثـه ا
 ةجــُح ففلجــت ٍء  تنــاظرا تلفــُ أن بلغــ وال، ُثتدُحــ

 خطئُمـالـ فرجـع، خطأه وظهر اآلخر وأخطأ، صوابه وظهر أحدهما
قا وال، صاحبه صواب إ اَصب وال، خطئه عن  االختالف  إال اف
م ر، عليه ن بما ٌكتمسُم منهما ٍواحد و، باينةُوا  أنـه علـم ماُو
طأ     .تهُن  فاجتهد، ا

 ها قأخال وهذه
ُ

كتاب الف س ا س عليه ن وما، نةوا  لفا
صالح األ علماء من ا

ُ
  .ةم

 شيوخنا بعض  سةُمـال: يقول  بـاب ُفـتح ِناصحةُلم جا
م، الفائدة سةُوا   .الفائدة ِباب ُغلق ِناظرةُلم جا

مة بهذه حسبك     ه ترجع ًأصال ا و، إ
َ

ورك مل ، عليـه هـا أ
ما م أفعال من ك حكيته و نُا ، منه تأنف اًر مذاهبهم وسوء، ناظر

  .عنه وتنأى
 ر أبو  ع أ عن، أ حدث: قال ،األنباري القاسم بن مد ب

سن بن سعد بن مد وشجا األسود عن، ا ور ساور قال: قال، ا    :اقّا
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